Telefonliste
Centerleder - Anette Falk

4328 2373

Afdelingsleder
Afdelingsleder
Afdelingsleder
Afdelingsleder
Afdelingsleder

4328
4328
4328
4328
4328

Køkken/Rengøring/Toppen - Dorthe Johansen
AB - Christine Colding Christensen
C - Nina Kjær
D - Tina Nielsen
Rehabilitering - Bente Grønhøj

2374
2350
2320
2369
2381

Administrationen - Birgit Saxe Olsen
Administrationen - Helle Hansen

4328 2378
4328 2371

Afdeling A - Stuen
Afdeling A - 1. sal
Afdeling B
Afdeling C - Stuen
Afdeling C - 1. sal
Afdeling D
Rehabilitering Brøndby

4328
4328
4328
4328
4328
4328
4328

Aktivitetscentret Toppen

4328 2359

2351
2354
2356
2329
2334
2382
2357

Demenskonsulent

Teknisk Service

Karen Liselotte Jeppesen

Træffes i kælderen under afsnit B

Træffes bedst 8.30 - 9.30
Tlf. 2476 9451 eller mail
kalis@brondby.dk

Eller på tlf. 4328 2380
Mandag - fredag
11.00 - 12.00
Teknisk Serviceleder
Michael Bay

Administrationen er åben:
Tirsdag til torsdag:
9.00 til 13.00
Fredag: 9.00 til 12.00
Kassen er åben:
Torsdag
10.00 til 11.00

Aktivitetscentret
Maria

Tlf. 2465 2151

Mette

Tlf. 2465 1024

Birgit

Tlf. 2465 1042

Kære beboere og pårørende på Gildhøjhjemmet.
Håber I har nydt de sommerlige påskedage.
Gartnerne har været i fuld gang med at tilplante krukker og slå græs, så vi
andre kan nyde synet. Tak for det!

Også ang. corona ser det ud til at vi går lysere tider i møde:
Det er nu ikke længere et krav at pårørende/gæster skal benytte mundbind ved
besøg på plejehjem.
Vi har forsat håndsprit og mundbind ved hovedindgangene, som kan anvendes,
hvis det ønskes. Det er altid en god ide at spritte hænder (corona eller ej).
Der er fortsat tilbud om antigentest, når du kommer på besøg. Spørg gerne
personalet, hvis du ikke finder testudstyret ved indgangen til afdelingen.
Vi fik varslet uanmeldt tilsyn på Gildhøjhjemmet i løbet af april måned. Det er
et firma, som er bestilt til at lave tilsyn på alle plejecentrene i kommunen. Dette
for at sikre, at du som beboer har det godt og at personalet lever op til de krav,
der er ifølge lovgivningen.
Konsulenten fra firmaet udvælger selv nogle beboere, som han/hun ønsker at
tale med og skal også tale med både personalet og ledelsen.
Når tilsynet er afviklet, får vi efterfølgende en rapport over besøget, hvor diverse
observationer og anbefalinger fremgår.
Ellers er vi så småt i gang med at finde/modtage diverse ting til salg til vores
markedsdag den 2. juni 2022.
Overskuddet fra markedsdagen, går til ”hygge og opmuntring” af beboerne,
så har du ønsker/forslag til dette, kontakt venligst aktivitetsmedarbejderne på
Toppen (Maria, Mette og Birgit).

Med ønsket om et dejligt forår til jer alle!
Venlig hilsen Anette Falk, centerleder

Hej alle beboere, pårørende og
personaler på Gildhøjhjemmet
Jeg hedder Birgit og er startet som aktivitetsmedarbejder i Toppen fra
den 1. april 2022.
Nogle af jer kan måske huske mig fra afdeling B, hvor jeg har arbejdet
som sygehjælper i en årrække.
Nu er jeg super glad for igen at være tilbage og have min arbejdsgang
på Gildhøjhjemmet - denne gang som aktivitetsmedarbejder i Toppen.
Jeg er 57 år. Jeg bor i Brøndbyvester, er gift og sammen har vi to
skønne voksne sønner og svigerdøtre. Derudover har vi to dejlige hunde.
Jeg glæder mig meget til at være med til alle aktiviteterne i Toppen og
på Gildhøjhjemmet.
Jeg ser meget frem til at komme rundt i huset og møde jer alle sammen
og til en masse hygge og aktiviteter i Toppen sammen med jer.
Med venlig hilsen og
glædelig gensyn
Birgit Rasmussen
Aktivitetsmedarbejder
Toppen

Vidunderligt!
Lige efter påske havde Gildhøjhjemmet inviteret Stine og Martin til at underholde i
Møllesalen. Kaffen dampede, der var te til te-drikkerne og kagen var nybagt med
chokoladeglasur. Og i pausen kom der portvin i glassene.
Stine og Martin synger og danser samt fylder ud med små hyggelige historier og
kommentarer i bedste variete stil med smukke overdådige kostumer og stor
charme.
Charmen blev øst ud over vores beboere med dejlig smittende energi og glæde.
Kurt og John fra afdeling C stuen fik lidt kærlig røg med på vejen og Ulla, Jytte og
Britta fra afdeling B fik navn af fredagspigerne, fordi de er glade for fredagsbaren.
Elly fra afdeling C 1. sal fik en sang og rødmede klædeligt. Alle fik den allermest
herlige eftermiddag og gik hjem med ny energi og massevis af glade smil. Der var
ikke en eneste i salen, der ikke fik en god oplevelse.
Stine og Martin sluttede festlighederne af med en hyldest til kongen af Melodi
Granprix - Tommy Seebach. De satte lidt musik på og forsvandt et øjeblik for
derefter at komme tilbage på scenen med lyserødt disko-tøj og masser af pailletter.
Det blev et brag af en afslutning.

Den sidste dag i marts, var der wienermusik akkompagneret af
et skønt bolle- og kagebord.
Det var ”Den Københavnske Trio”, der med violin, cello og klaver
spillede dejlig klassisk musik i et par timer.

Imens kunne vi forsøde tilværelsen med køkkenets lækre udbud
af kager.

Afdeling C kunne den 29. marts fejre 1 år siden sidste medicineringsfejl, som
kræver lægekontakt.
Afdelingen er rigtig engageret og struktureret vedrørende Patientsikkerhed og
ISH (i sikre hænder).
Selv når der er mangel på personale på grund af sygdom, husker de altid at
udføre deres registreringer.
Derfor er de nået så langt. Dette kunne vi fejre sammen med en meget lækker
lagkage.
Udviklingssygeplejersken, Charlotte Virklund

Et sidste farvel
Til nye beboere:
Mevlüt Korkmaz

Afd. D

Helga Efferbach Hollesen

Afd. C

Eva Inger Bruun Jensen

Afd. C

Gerda Johanne Hansen

Afd. C

Srinoi Witt

Afd. D

02. Tove Kristine Poulsen

Afd. C

23. Esther Marie Dahl Nielsen

Afd. A

15. Carl Erik Petersen

Afd. A

24. Tove Hansa Rosqvist

Afd. A

18. Fatma Yildirim

Afd. C

25. Gerda Lindencrone Stehr

Afd. C

19. Jytta Fobian Nilsson

Afd. D

25. Jill Dige Markland

Afd. C

21. John Green

Afd. C

25. Merethe M. E. Petersen

Afd. D

26. Srinoi Witt

Afd. D

Rehabiliteringen

Agnethe Matkovic

Rehabiliteringen

Michala Schiermacher Rehabiliteringen

Heyad Enselmann

Afd. AB

Marianne Norling
Emma Skov Jensen

Køkken

Hamide Pektas

Afd. AB

Søndag
Den 1.

Hovedret: Flæskesteg med skysauce, rødkål, gele og kartofler

Mandag
Den 2.

Hovedret: Tarteletter med stuvet ærter, gulerødder og skinke

Tirsdag
Den 3.

Hovedret: Krebinetter med rosmarin, estragon i vindrueflødesauce og kartofler

Onsdag
Den 4.

Forret: Legeret porresuppe med bacontern og timian

Torsdag
Den 5.

Hovedret: Stegt fisk med persillesauce, gulerodsråkost og kartofler

Fredag
Den 6.

Hovedret: Paneret kotelet med stuvet champignon og bådkartofler

Lørdag
Den 7.

Hovedret: Husets sorte gryde med cocktailpølser og løse ris

Søndag
Den 8.

Hovedret: Ribbensteg med ærter og hvidløgsflødekartofler

Mandag
Den 9.

Hovedret: Svenskpølseret med sennep, purløg og rugbrød

Tirsdag
Den 10.

Forret: Risengrød med kanelsukker og smør

Onsdag
Den 11.

Hovedret: Frikadeller med stuvet sommerkål og nye kartofler

Torsdag
Den 12.

Hovedret: Forloren hare med vildtsauce, rødkål og kartofler

Bededag
Den 13.

Hovedret: Stegt nakkefilet med grønt og flødekartofler

Lørdag
Den 14.

Hovedret: Frikadeller med agurkesalat og kold kartoffelsalat

Søndag
Den 15.

Hovedret: Benløse fugle med surt og kartoffelmos

Dessert: Jordbærgrød med fløde

Dessert: Hyldebærsuppe med tvebakker

Dessert: Jordbærgrød med fløde
Hovedret: Hamburgerryg med aspargessauce, broccoli og kartofler
Dessert: Hyldebærsuppe med skumbolle
Dessert: Appelsinris
Dessert: Ymerkoldskål med kammerjunker
Dessert: Henkogt frugt med råcreme

Dessert: Æblegrød med fløde
Hovedret: Gravede laks på toastbrød med sennepssauce og dild
Dessert: Mandelbudding med saftsauce
Dessert: Henkogt ananas med makronskum
Dessert: Nougatis med vafler
Dessert: Marengsreder med æbleskum
Dessert: Citronfromage med flødeskum

Mandag
Den 16.

Hovedret: Spinat lasagne med kylling, bechamelsauce og råkost

Tirsdag
Den 17.

Hovedret: Fiskerand med reje-aspargessauce, broccoli og kartofler

Onsdag
Den 18.

Hovedret: Tortillas med hakket oksekød og grønt, salat og cremefraiche

Torsdag
Den 19.

Hovedret: Gratin med broccoli , skinkesauce og rugbrød.

Fredag
Den 20.

Hovedret: Hakkebøf med brun løgsauce, mormors grønne salat og kartofler

Lørdag
Den 21.

Hovedret: Biksemad med spejlæg og rødbeder

Søndag
Den 22.

Hovedret: Kalvesteg med vildtsauce, waldorffsalat og kartofler

Mandag
Den 23.

Hovedret: Kogt fisk med sennepssauce, grønt og kartofler

Tirsdag
Den 24.

Hovedret: St. Lever med blødeløg, løgsauce, surt og kartofler

Onsdag
Den 25.

Forret: Champignonsuppe med grøntolie

Kristi HF
Den 26.

Hovedret: Mørbradgryde med asier og kartoffelmos

Fredag
Den 27.

Forret: Legeret løgsuppe med ostegratineret brød

Lørdag
Den 28.

Hovedret: Indianerhachis med kryddermos

Søndag
Den 29.

Hovedret: Rullesteg med svesker, brunsauce, rødkål og kartofler

Mandag
Den 30.

Hovedret: Æggekage med bacon, purløg, tomat og rugbrød

Tirsdag
Den 31.

Forret: Hønsekødssuppe med urter og boller

Dessert: Stikkelsbærgrød med fløde
Dessert: Kærnemælkskoldskål med fersken
Dessert: Mandarinrand med flødeskum
Dessert: Hybensuppe med ristet havregryn

Dessert: Frisk frugt
Dessert: Henkogt pære med makronskum
Dessert: Fløderand med kirsebærsauce
Dessert: Ymerfromage med flødeskum og hakket chokolade
Dessert: Gulsagosuppe med rosiner
Hovedret: Spaghetti med kødsauce, revet parmesanost og ketchup
Dessert: Jordbærtrifli med flødeskum
Hovedret: Kyllingefilet med bearnaisesauce, broccoli og stegte kartofler
Dessert: Risalamande med kirsebærsauce
Dessert: Henkogt fersken med vaniljeis
Dessert: Brie med kiks og druer
Hovedret: Kogt kylling med ærter, karrysauce og løse ris

Tirsdag den 31. maj
Det er klokken 13.00 i kirkerummet.
Efterfølgende er der kaffe i Caféen.
Følgende præster er tilknyttet
Gildhøjhjemmet:
Søren B. Kjeldgaard

4346 0806

Marianne Braae

4346 0809

Victor Sejersdal

4346 0803

Åbningstider i caféen:
Mandag til fredag
kl. 11:30 - 12:30
Lukkedage:
Weekend og helligdage og
ved beboerarrangementer
i Møllesalen

Fra biblioteket kan du låne:
Bøger med stor eller lille skrift.
Lydbøger og film på CD eller DVD.

Der afholdes banko i caféen

Henvend dig til Aktivitetscentrets
medarbejdere på et af disse numre:

Torsdag den 12. maj

2465 2151
2465 1024
2465 1042

Kl. 13:00 - 14:30
Aflevering af bøger
skal ske senest den
sidste onsdag i
måneden.

Kom i god tid

1 plade:

10 kr.

3 plader: 25 kr.

Afhentning af nye
bøger, kan ske fra
den sidste torsdag i
måneden, efter
klokken 13.30.

FREDAGSBAR
Den 20. maj
Kl. 13.00 til 14.30 i caféen
Med huspianist Finn
Denne gang skal vi have gang i snapsen
Der serveres Flyversjus eller Kæphest
med henholdsvis citronvand og tonicvand

Pris: 20 kroner pr. drink

Afdansningsbal på Gildhøjhjemmet
Forår rimer på afslutning af sæson. Gymnastikken stopper og holder opvisning.
Danseskolerne slutter af med afdansningsbal.
Her i huset har vi mødtes i Møllesalen hver fredag siden begyndelsen af februar
til dans. Det har været formiddage fyldt med stjernestunder.
Fredagen lige før påske sluttede vi dansen af med et afdansningsbal. Vores
huspianist Finn Wiinblad kom med sit klaver og spillede melodier fra gamle film
og fra musicals, f.eks. ’Hello Dolly’. Dansegulvet var glødende og ikke tomt på
noget tidspunkt.
Udover 25 af husets beboere, var der medarbejdere fra flere afdelinger og nogle
af vores dejlige elever. Den ene elev har taget en masse gode billeder af de
danseglade deltagere. Dansetimen slutter altid af med en rundkreds, hvor alle
danser sammen til Kim Larsens ’Den allersidste dans’. Det er der også nogle
skønne billeder af.
Efter dansen samledes vi ved store borde til skønne sandwich fra køkkenet samt
øl og vand. Der blev grinet og talt om gode bøger og endda sunget et par sange.
Dansen starter igen til september. Datoerne vil blive annonceret i beboerbladet.

Torsdag den 24. marts havde vi fint besøg
af SOSU skolen, som ligger lige overfor
Gildhøjhjemmet.
Vi var blevet forespurgt, om det var muligt
at vise lidt af, hvad et plejecenter er og blandt
andet besøge en borger i dennes bolig.
Det sagde vores centerleder, Anette Falk ja til.
Det viste sig dog, at der ville komme fire hold
á 25 SSH/SSA elever samt deres lærere.
Det var alt i alt 100 personer. Derfor blev
besøget afviklet fra kl. 9-13 med nyt hold
hver time.
To borgere havde indvilget i at fremvise deres
bolig og også tale med eleverne, hvis de havde
spørgsmål. Jytte afd. B og Ruth afd. C skal
have en stor tak for, at de sagde ja til besøg.
Også stor tak til de involverede medarbejdere,
der gjorde det muligt at afholde vores fine
arrangement.
SOSU skolen med alle elever og lærere var
meget imponerede af vores plejecenter. De
syntes, det virkede meget rent og pænt. Der
var ryddet pænt op. Hyggeligt med billeder
på væggene, pænt indgangsparti fra gården
samt en flot kirkesal.
Alle de mødte var venlige og imødekommende.
Mange af eleverne ville gerne i fremtiden
arbejde på Gildhøjhjemmet.

Med venlig hilsen
Charlotte Virklund,
Udviklingssygeplejerske

Ved De det ???
Hvad er der i den drink, der hedder
Kæphest?

Snaps og appelsinvand

Snaps og tonicvand

Snaps og cola

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Månedens konkurrence
Hver måned bliver der trukket en vinder af krydsord
og en vinder af ”Ved De det”.
De heldige vindere kan vælge mellem: rødvin, hvidvin,
portvin, kirsebærvin, sherry eller chokolade
Gevinsterne afhentes i køkkenet

Vinder af ” Ved De det ”

Vinder af Kryds & Tværs

Joan Brinch Afd. D-18

Mia Vejle Afd. C-20

Svaret er:

Løsningen er:

8 stk.

Pejlevogn

Svar kupon til
Krydsord og ” Ved De det ”
Svar:
Krydsord:

Navn:

Løsningen afleveres hos personalet på afdelingerne,
eller i administrationen

Senest d. 15. i hver måned

Marts måneds fredagsbar bød på Margaritas og livemusik.
Vores faste huspianist Finn havde taget sønnike René med. Så der blev både
sunget og spillet. Det meste var noget, vi alle kunne synge med på.
Drinken, Margarita, var der delte meninger om. Nogle syntes, at den var for sur.
Men en del købte mere end 1 drink, så helt gal har den nok ikke været.
Der er også mulighed for at købe øl og sodavand. Og som noget nyt, sælger vi
små flasker hvid- og rødvin til 30 kr. Dem var der også godt salg i.
Så alt i alt, endnu en dejlig fredagsbar.

MEDLEMMER AF BRUGER — OG PÅRØRENDERÅDET
A

Anne Birch
Tlf.: 2321 8750
E-mail: an@tdcspace.dk

B

Hanne Rasmussen
Tlf.: 2824 8082
E-mail: hlr@dukamail.dk

C

Formand: Gitte Green
Tlf.: 3012 6570
E-mail: g.greenlaumann@gmail.com

D

Erling Petersen
Tlf.: 2061 7548
E-mail: m_ep@webspeed.dk

B

Suppleant Michael Løfqvist
Tlf.: 2245 2705
E-mail: golf2019@outlook.dk

Repræsentant fra Seniorrådet
Flemming Alø
E-mail: flalo@brnet.dk

Har du nogen spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os

GILDHØJHJEMMETS
HJEMMESIDE
www.brondby.dk/gildhoj
Mail: gildhojhjemmet@brondby.dk

OBS

UGE 18

OBS

Kioskvognen holder fri
onsdag den 4. maj
og kommer i stedet
fredag den 6. maj.

Indlæg til bladet afleveres senest
d. 15. i måneden til Helle Hansen.
helan@brondby.dk
Har du/I et indlæg til bladet, så tager
vi meget gerne imod og hjælper med
renskrivning.

Nu er det snart tid til at
komme i sandalerne.
Tirsdag den 24. maj
kl. 9-11 får vi besøg af
Réporto Sko i Caféen.

